Ajuntament de Mataró
Direcció de Cultura

INFORME
Assumpte: Valoració de la documentació del sobre 2 del contracte per a la realització dels espectacles
amb artificis pirotècnics d’ús exclusiu per experts de Les Santes 2022.
Per Decret 3571/2022, de 31 de març de 2022, es van aprovar els plecs de clàusules administratives i
tècniques que regeixen la contractació dels espectacles amb artificis pirotècnics d´ús exclusiu per experts
de les Santes 2022.
Per Decret 3866/2022, de 8 d’abril de 2022, es va aprovar la modificació de les clàusules 4.1.1 i 4.2 del
Plec de condicions tècniques.
En data 5 d’abril es va publicar al perfil del contractat l’anunci inicial i el 8 d’abril l’esmena al plec de
condicions tècniques.
Durant el termini de presentació d’ofertes que va finalitzar el 25 d´abril s’han presentat dues empreses:
Pirotècnia Igual S.A. i Pirotècnia Tomás S.L.
En data 2 de maig de 2022 es reuneix la comissió de foc per analitzar les propostes i constata que:
La clàusula catorzena del plec de clàusules administratives particulars i la clàusula 6 del plec de condicions
tècniques, estableixen el format i la forma en que els licitadors han de presentar les ofertes i
documentació que cal aportar.
Per a la presentació de les ofertes en l’apartat de “Documentació́ per valoració́ dels criteris subjectes a
judici de valor”, es contempla que s’inclourà̀ la següent documentació́:
a) MEMÒRIA. Una memòria descriptiva del disseny per a cadascun dels espectacles: Castell de Focs i
Tronada, en que constaran:
- Explicació genèrica de l’espectacle proposat, contingut, efectes i durada.
- Explicació de la coordinació́ entre punts de dispar, en termes de dissenys i concepció́ de l’espectacle.
- Aspectes tècnics i artístics dels enginys pirotècnics, indicant els efectes i calibres utilitzats.
- Esquema seqüencial amb el contingut de cada una de les fases, els punts de dispar, la durada i els
efectes i calibres utilitzats. Contindrà també una breu descripció́ de cada una de les fases.
- Esquema gràfic de la disposició́ terrestre dels canons amb l’angle de llançament previst a cada un
dels punts de dispar.
- Esquema gràfic de l’alçat de cada una de les fases amb indicacions del disseny de les façanes, dels
calibres proposats i les alçades dels diversos efectes.
Es demana que sempre que sigui possible, s’adjuntin fotografies dels diversos efectes i o simulacions
videogràfiques.
Cal ajustar-se als requisits de contingut establerts al plec de prescripcions tècniques, tenint en compte els
supòsits d’exclusió de la licitació que recullen.
b) ANNEX ESPECTACLES que cal presentar signat digitalment i també en fitxer excel que conté els següents
apartats:
CASTELL DE FOCS
1.RESUM de les dades generals de l ́ espectacle signat.
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2. TIMMING. Esquema seqüencial amb el contingut de cada una de les fases.
3. FASES ESPECTACLE, un full per cada fase.
4. MATERIAL.
Hauran d í ncloure la informació especificada en el punt 2 de la clàusula sisena del plec de condicions
tècniques.
TRONADA FI DE FESTA MAJOR
1. RESUM de les dades generals de l ́ espectacle signat.
2. TIMMING. Esquema seqüencial amb el contingut de cada una de les fases.
3. FASES ESPECTACLE, un full per cada fase.
4. MATERIAL.
Hauran d í ncloure la informació especificada en el punt 2 de la clàusula sisena del plec de condicions
tècniques.
c) ANNEX MUNTATGES que cal presentar digitalment i també en format excel, que haurà d í ncloure la
informació especificada en el punt 3 de la clàusula sisena del plec de condicions tècniques.
d) PROPOSTA D’ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS DE MUNTATGES I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES incloent un
quadrant amb la planificació, distribució i organització dels serveis indicant el nombre d’experts i
aprenents que destinarà a la prestació del servei.
Aquelles propostes que no s’ajustin als formats requerits respecte a la presentació de les ofertes seran
excloses.
Obert el sobre 2 i revisada la documentació s’analitzen les propostes presentades
Pel que fa a la proposta de la PIROTÈCNIA IGUAL SL manca la següent documentació:
a) MEMÒRIA
CASTELL DE FOCS
- Aspectes tècnics i artístics .
- Esquema seqüencial amb el contingut de cada una de les fases, els punts de dispar, la durada i els
efectes i calibres utilitzats. Contindrà també una breu descripció de cada una de les fases.
- Esquema gràfic de la disposició terrestre dels canons amb l’angle de llançament previst a cada un dels
punts de dispar.
- Esquema gràfic de l’alçat de cada una de les fases amb indicacions del disseny de les façanes, dels
calibres proposats i les alçades dels diversos efectes.
TRONADA DE FESTA MAJOR
- Explicació genèrica de l’espectacle proposat, contingut, efectes i durada.
- Explicació de la coordinació́ entre punts de dispar, en termes de dissenys i concepció́ de l’espectacle.
- Aspectes tècnics i artístics dels enginys pirotècnics, indicant els efectes i calibres utilitzats.
- Esquema seqüencial amb el contingut de cada una de les fases, els punts de dispar, la durada i els
efectes i calibres utilitzats. Contindrà també una breu descripció́ de cada una de les fases.
- Esquema gràfic de la disposició́ terrestre dels canons amb l’angle de llançament previst a cada un dels
punts de dispar.
- Esquema gràfic de l’alçat de cada una de les fases amb indicacions del disseny de les façanes, dels
calibres proposats i les alçades dels diversos efectes.
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b) ANNEX ESPECTACLES
TRONADA FI DE FESTA MAJOR
1. RESUM de les dades generals de l’ espectacle signat.
2. TIMMING. Esquema seqüencial amb el contingut de cada una de les fases.
3. FASES ESPECTACLE, un full per cada fase.
4. MATERIAL.
La documentació que manca en relació al Castell de Focs fa que no es disposi d’ informació suficient per
puntuar el criteri de valoració 3. Disseny del Castell de focs.
El licitador no ha presentat cap document en relació a l’execució de la Tronada, pel que no es possible
puntuar el criteri de valoració 4.Disseny de la Tronada.
La clàusula quinzena, criteris d’adjudicació, estableix que en l’apartat criteris que depenen d’un judici de
valor :
Els licitadors hauran d’obtenir en aquest apartat Disseny del Castell de focs una puntuació mínima de 15
punts, en cas contrari seran exclosos del procediment.
Els licitadors hauran d’obtenir en aquest apartat Disseny de la Tronada, una puntuació mínima de 7 punts,
en cas contrari seran exclosos del procediment.
L’oferta de Pirotècnia Igual no permet avaluar la proposta ja que no presenta la documentació necessària
per a la valoració segons els criteris de valoració del Disseny del Castell de Focs i del Disseny de la
Tronada, establerts al plec de condicions.
Aquesta documentació no es susceptible de ser requerida al licitador en aquesta fase del procediment
atès que es la base de l’oferta i de la seva proposta d’espectacles. No es tracta de documents per aclarir o
concretar la proposta, sinó que es la proposta en si, que no s’ha presentat complerta pel que fa al Castell i
no existeix cap proposta presentada pel que fa a la Tronada.
L’aplicació dels criteris en ambdós apartats, tenint en compte que la proposta es poc definida pel que fa al
Castell i inexistent pel que fa a la Tronada, fa que li correspongui una puntuació de 0 punts en tots dos
apartats.
Atès que no s’assoleixen els mínims de 15 punts al Castell de Focs i 7 punts a la Tronada, es proposa
excloure Pirotècnia Igual del procediment.
Un cop analitzada la documentació aportada per PIROTÉCNIA TOMÁS es reuneix la comissió de foc, es
valora la proposta i s’estableix la puntuació detallada a l’annex 1 d’aquest informe.
Conclusió
Atès que la proposta presentada per Pirotècnia Igual no assoleix els mínims establerts a la clàusula
quinzena pels apartats Disseny Castell de focs i Disseny de la Tronada, per impossibilitat avaluar la
proposta per la manca de la documentació, es proposa excloure-la del procediment.
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Atès que la documentació presentada per Pirotècnia Tomàs compleix amb els requisits establerts al plec,
havent obtingut una puntuació de 21,5 al Castell de focs, 10 a la Tronada i 10 als Muntatges, que superen
els mínim fixats al plec.
Es proposa continuar amb el procediment obrint el tercer sobre dels criteris automàtics de l’oferta
presentada per Pirotècnia Tomás.

Joan Salom Moreno
Coordinador de producció
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LES SANTES, FESTA MAJOR DE MATARÓ 2022
CONTRACTACIÓ ESPECTACLES PIROTÈCNICS
PIROTÈCNIA TOMÁS
CRITERIS D'ADJUDICIACIÓ

SUBCRITERIS

REPARTIMENT PUNTUACIÓ

1 DISSENY DEL CASTELL DE FOCS: 1.1 APORTACIÓ D'EFECTES - a/ Fases de carcasses de canvis o de repetició: màxim
3,00 punts
fins a 26 punts
3 PUNTS

1.2 DESENVOLUPAMENT
DE L'ESPECTACLE - 10
PUNTS

PUNTS

1,50

a/ Espectacle exclusiu i singularitzat: màxim 3,00
punts

Presenta una espectacle composat per 23 seccions amb 3 fases de pre-final
i 3 fases de final, amb una primera fase de color, una segona fase de tro i
una tercera fase de color i tro acompanyada de monotirs. La aproposta
contempla el llançament d'efectes tipus Ghost, figures geomètriques , colors
intermitents i palmeres. La proposta en el seu plantejament i descripció
s'ajusta al previst al plec de condicions tècniques.

3,00

b/ Coordinació entre punts de dispar i coherència en el
conjunt de l'espectacle: màxim 2 punts

Presenta un espectacle que preveu el llançament dels mateixos efectes a la
vegada per tal que tots tres punts tinguin un efecte homeogeni, i
l'espectador gaudeixi del mateix espectacle, miri el punt que miri. Durant el
dispar del pirorètol al punt de la platja, la proposta contempla el dispar aeri
als tres punts de manera que el ritme de l'espectacle no decau ni deixa cap
punt sense efectes. Preveu la coordinació entre els punts de dispar via radio
amb sistema FIRELIT V1.2 i FIREONE.
Presenta una proposta que convina efectes, colors i seqüències de tro. La
proposta contempla un gran aspectre de tonalitats i colors amb el dispar de
7 fases amb contingut de pirodigital, 21 fases de grans efectes i el
llançament de 5.885 artificis.
Presenta una proposta dissenyada amb un elebat nombre d'artificis de
calibres iguals o superiors als 75 mm. i d'efecte a gran alçada en funció del
punt de dispar. L'espectacle està pensat per ser vist des de diversos punts
de la ciutat, sense necessitat que l'espectacdor s'aproximi als punts de
dispar, contempla però el llançament d'altre tipus d'artificis d'efecte a menor
alçada en el punt de dispar de la platja del varador, tenint en compte la
proximitat de l'espectador en aquest punt i el seu camp visual, fet que
assegura fases amb grans façanes.
La proposta presenta un total de 3 fases de pre-final i 3 fases de final. La
durada de les fases finals és de 153 segons. La proposta presenta calibres
variats amb efectes a gran alçada així com fases de tro.

2,00

c/ Contingut de les fases: màxim 2,00 punts

2,00
d/ Façanes: màxim 3,00 punts

3,00

1.3 FASES FINALS

Durada i intensitat dels pre-finals i finals i valoració
dels efectes, temps i calibres: màxim 6 punts

6,00

1.4 PES MATÈRIA
REGLAMENTADA (NEC)

El plec estableix que el pes mínim de la matèria
reglamentada de l'espectacle serà de 550 kg. Es
valorarà el total de matèria reglamentada proposada
així com la seva distribució a les diferents fases de
l'espectacle. màxim 4 punts

JUSTIFICACIÓ
La proposta contempla el llançament de 15 carcasses de canvi o repetició
cilíndriques d'estil italià exclisives d'eshibició.

La proposta presenta un contingut net explosiu (NEC) de 821,32 kg el que
suposa un 49,33% més del requerit com a mínim al plec.

4,00

21,50

TOTALS

PIROTÈCNIA TOMÁS
CRITERIS D'ADJUDICIACIÓ

SUBCRITERIS

REPARTIMENT PUNTUACIÓ

PUNTS

a/ Proposta d'espectacle en el seu conjunt: màxim
10,00 punts

2 DISSENY DE LA TRONADA: fins a 2.1 PROPOSTA
10 punts
D'ESPECTACLE

10,00

2.2 PES MATÈRIA
REGLAMENTADA (NEC)

El plec estableix que el pes mínim de la matèria
reglamentada de l'espectacle serà de 55 kg. Es
valorarà el total de matèria reglamentada proposada
així com la seva distribució a les diferents fases de
l'espectacle. màxim 2 punts

TOTALS

JUSTIFICACIÓ
La proposta presenta un espectacle amb una durada de 372 segons i un
total de 1.517 artificis. Conbina efectes de mascletà terrestre i tronada
aèria. Contempla el dispar de 215 artificis amb calibres iguals o superiors als
60 mm i el dispar de 580 artificis de terrestres.
La proposta presenta un contingut net explosiu (NEC) de 71,61 kg el que
suposa un 30,20% més del requerit com a mínim al plec.

2,00

10,00
PIROTÈCNIA TOMÁS

CRITERIS D'ADJUDICIACIÓ

SUBCRITERIS

3 PROPOSTA ORGANITZACIÓ
MUNTATGES I ASSISTÈNCIES
TÈCNIQUES: fins a 10 punts

REPARTIMENT PUNTUACIÓ

PUNTS

a/ Proposta d'organització de muntatges i assistències
tècniques: màxim 10,00 punts

JUSTIFICACIÓ
Presenta un proposta correcta tant pel que fa als mitjans tècnics com
humans destinats al projecte.

10,00

10,00

TOTALS

100% dels punts: VALORACIÓ MOLT BONA
50% dels punts: VALORACIÓ BONA
10% dels punts: VALORACIÓ POC SIGNIFICATIVA

PIROTÈCNIA TOMÁS
41,5

TOTAL

0,00 punts: NO ES POT VALORAR PER PROPOSTA INCONCRETA O POC DEFINIDA
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